
 

 
 

Tisková zpráva 

Objemy obchodů s energiemi na Českomoravské komoditní 
burze Kladno v 1. pololetí meziročně vzrostly o 43 procent 

Kladno 1. 7. 2014 – Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno 
(ČMKBK) bylo za letošních šest měsíců kontrahováno 1,347 milionu megawatthodin 
(MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 1 miliardy 
a 86 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená 
nárůst objemu obchodů v měrných jednotkách o 43 procent a ve finančním vyjádření 
o 37 procent.  

ČMKBK organizuje burzovní trh s fyzickým dodáním komodit a větší část kontraktace se 
u energií stále ještě soustřeďuje až do druhé poloviny roku; doposud se první pololetí 
na celkových objemech podílelo cca jednou čtvrtinou. Neočekává se, že by tak velký růst 
objemu obchodů byl vykázán i v celoroční bilanci, ale i podle konzervativních odhadů 
dosáhne letošní bilance zhruba 5 milionů MWh energií. 

„Rozdíl mezi meziročním nárůstem v objemových jednotkách a ve finančním vyjádření 
můžeme přičíst meziročnímu poklesu cen zejména u elektřiny. Zatímco uzavírací cena silové 
elektřiny ve vysokém napětí na konci loňského 1. pololetí byla 1 003 Kč/MWh, letos je to 
952 Kč/MWh,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. 

Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním 
plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce 
1. pololetí 2014 představuje 16 449 uzavřených kontraktů na dodávky 12,6 milionu 
megawatthodin energií v hodnotě 10,8 miliardy korun.  
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Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 podle zákona č. 229/1992 Sb. 
o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a Ministerstvem zemědělství. V současnosti je oprávněna organizovat 
obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. Obchodování 
s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002. 


